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M~tode d'Avaluació: La nota final sera la mitjana amb la nota obtinguda en el segon semestre (Macro), cal
pero que totes dues notes superin el 5. Hi hauril un examen parciallliberalori de Micra el mes de gener,la DOta
del qual es guardali fms a la convocalbria de Setembre del 94.També es guardali fins a setembre del 94 la nota
deis almnnes que aprovin només la part cmesponent a un deis semestres de l'examen final de juny. En eIs
examens fmals Quny o setembre), els alwnnes amb la part corresponent a un deis semestres aprovada només
s'hauran d'examinar del semestre que tinguin pendenL El contingut deis exlmens consiS1ir8 basicament d'exercicis
del mateix estil que els plantejats en les llistes de problemes.

LIistes de Problemes: Hi ha 5 llistes de problemes que estan disponibles al Servei de Fotoebpies i es
comentaran a les classes ¡rictiques. La capacitat de resoIdre independenanent els problemes és l'ÚIlic test que pot
donar ~ a l'esbldiant de que estl ben preparal per sujJelar l'examen. Per tant, els estudiants haurien de
resoldre els problemes abaDa de les sessions de prktiques.

Bibliografla El material d'aquest curs es pot seguir en els segUents manuals:

Varian, H L : Microeconom/Q lnleJ7Mdia:Un enfoqlM1Moderno, Ed Antoni Bosch 1987.

Varian, H L : An4lisis Microecon6mico (2&edició ampliada), Ed Antoni Bosch 1986.

TiroIe, J : La teorÚJ de la Organización Industrial, Ed ArielI990.

En el temari del curs que segueix a continuació, els nombres en Regreta corresponen als capítols i apartats del
primer lIibre, el nombres en clU'siva corresponen al segon i els nombres subratJlats al tereer.

Temari

En aquest curs presentarem una visió inIroductbria de la Tema de la OrpnilZaCió Industrial, l'area de la Teoria

EconOmica que analilZa els mercats no competitius. Els mercaas no competitios són aquells que. o bé estan

dominats per un monopoli, o bé estan constituits per cmpreses s'intm'e1acionen de forma ~ Dedicarem

la primem pan del curs a l'eswdi en profundiw deis monopolis. En la segona pan del curs ens endinsan:m en el

trzreny més complexe del les relacions es1I'8tbgiques entre empreses: La compeca.da per aconseguir dominar un

men:at, el diseny d'una campanya publicitaria, eIs inteDts per impedir l'enaada d'un competidor, són exemples de

situacions en les quals les cmpreses tenen intm'e1acions es1I'8tbgiques: les accians que penen talen conseq~ies

que depenen de les accions que penguinJes.altres empreses implicades.



1.lnttoducció i Delimitaeió del tema pp. 15-33

2. Monopoli vs Competencia Perfecta

2 - A Monopoli 25.1·25.5/2.1 - 2.4/ U
Monopoli. Monopolista uni-producte. Perdua generalitzada de benestar. Condicions de segon ordre.

Monopolista multiproducte. Cas exterem 1: costos depenents. Cas exttem 2: Demandes dependents i

"aprendre tot fent".

2 - B Competencia Perfecta 22· 23

3. Discriminació de Preus 25.9 / J

ClasÜlcació: dicriminació de primer, segon i tercer grau. Que no 6s discriminació de preus. Umils a la

discriminació de preus. Autoselecció i discriminació de segon grau: el cas discreL Discriminació en

tercer grau, el cas continuo Discriminació en segan grau en el cas continu: tariefes en dues parts.

4. Oligopoli amb producte homogeni

Noeions de Teoria de Joes 27.1 • 27.4/11.

El model de CournoL La Competencia Pcrfecte com a lúnit del model de COlD1lotquan el nombre

d'empreses tendeix a infinito 26.1 • 26.4/2.6 - 2.7/ .1.i.
El model de Bertrand 26.7/5.1. S,2

El Model de Stakelberg: Perfecció en els subjocs 26.6 /2.9

Coumot i Bertrand amb restticcions de Capacitat U
Colusió. Inttoducció als joes repetits. La colusió no es possible en jocs d'horitzó fmiL Horitzó infmit i

estrategies de castigo El teorema Folk. 26.5 - 27.5 /2.8 / 6.3..

S. Diferenciació de Producte

EIs model de Co1DlOti Bertrand amb producte diferencial Exemples de diferenciació. Diferenciació

espaial i la seva interpretació genmL El model de H~g. Intents de generalització del model de

HoteUing. U .Competencia monopolística. 2.5, U.

6. Competencia teenologica

Incentius a innovar.1QJ.. Carreres de patents. W. Prorectio de patents. W. Estlmuls alternatius a la
R+D.lJM.




